FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA2.1 Ucenicie pentru tinerii de 16 – 25 de ani din
comunitatea marginalizata, in perioada 01.09.2018 – 31.10.2018, proiect: Incluziune
sociala prin interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
În luna Septembrie 2018 au fost derulate acțiunile:
Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat. In vederea derulării proiectului au fost
realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare
derulării activităților in proiect: informare asupra activității de elaborare a ghidului pentru ucenici,
formularea de observații, nivelul de detaliere si modul de prelucrare a informațiilor in corelație cu
nivelul de pregătire al potențialilor ucenici, discuții privind problemele puse reprezentanți ai
mediului de afaceri care pot prelua ucenici, discuții privind necesarul de completare GT si
extinderea acestuia si cu persoane non rome, s-a discutat modalitatea de organizare a intalnirii
dintre angajatori si ucenici in vederea angajării.
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adăugate si clarificare in vederea prezentarii variantei finale, clarificari/completari privind
raportarea lunara in cadrul proiectului - evaluare livrabile, (30 Septembrie 2018), s-a prezentat lista
cu ucenicii si firmele ce vor fi convocate pentru intalnirea din cradul vizitei din data de 26
Septembrie.
Participarea la întâlniri cu managerul de proiect si coordonatorul de parteneriat. In vederea derulării
proiectului au fost realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN si managerul de proiect
pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare extinderii grupului tinta ucenici la persoane peste 26
ani.

Ghidul de desfășurare a activității pentru ucenici: ca urmare a constărilor cu ocazia evaluării pe
baza de chestionar a ucenicilor s-a constatat necesitatea elaborării unui ghid pentru viitorii ucenici
care sa cuprindă pasii pe care trebuie sa ii urmeze in vederea derularii contractelor de ucenicie,
obligațiile si drepturile pe care le au in perioada de ucenicie. Elaborarea ghidului este extinsa la
includerea procedurilor specifice ale AJOFM Maramures. In cadrul ghidului s-au inclus si elemente
comunicate de către reprezentantul AJOFM Maramureș, in baza discuțiilor telefonice si din cadrul
intalnirii fata in fata care a avut loc in luna iunie, Iulie si Septembrie. A fost elaborata varianta
finala a ghidului.
Identificare si evaluare inițială societăți comerciale care vor fi solicitate pentru a prelua ucenici. Au
fost realizat fise de identificare a unor companii din localitățile apropiate de Coltau, pentru a fi
contactate de către beneficiar in vederea participării la programul de ucenicie. Au fost purtate
discutii telefonice cu reprezentanții diferitelor societăților comerciale in vederea participarii la
intalnirea organizata intre ucenici si potentiali angajatori in data de 26 Septembrie 2018.
Au fost centralizate beneficiile oferite si cerintele solicitate de catre potentialii angajatori, in urma
discutiilor telefonice;
Vizita la beneficiarul de proiect: Intalniri cu reprezentantii primarie Coltau, A fost organizata o
întâlnire cu doi dintre angajatori care a solicitat precizări suplimentare privind modalitățile de
derulare a contractelor de ucenicie. Au fost convocati 6 potentiali ucenici in vederea facilitării
întâlnirii acestora cu angajatorii. A fost elaborata o nota informativa catre reprezentantul legal a
beneficiarului cu rezultatele întâlnirii.
Actualizarea bazei de date cu angajatorii elaborata in luna Septembrie – 20 de societati;
Au fost realizate prospectarea, identificarea si contactarea potentialilor angajatori pentru a le
prezenta activitatea de ucenicie in cadrul proiectului;
Au fost facute PrtScr-uri la mesajele transmise potentialilor angajatori;
S-a colaborat cu potentialii angajatori in vederea crearii conturilor pe platforma proiectului;
A fost intocmita o baza de date cu conturile potentialilor angajatori create pe platforma proiectului;
În luna Octombrie 2018 au fost derulate acțiunile:
Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat. In vederea derulării proiectului au fost
realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare
derulării activităților in proiect: formularea de observații, nivelul de detaliere si modul de prelucrare
a informațiilor in corelație cu nivelul de pregătire al potențialilor ucenici, discuții privind
problemele puse reprezentanți ai mediului de afaceri care pot prelua ucenici, discuții privind
necesarul de completare GT si extinderea acestuia si cu persoane non rome, sa discutat modalitatea
de organizare a întâlnirii dintre angajatori si ucenici in vederea angajării.
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Participarea la întâlniri cu managerul de proiect si coordonatorul de parteneriat. In vederea derulării
proiectului au fost realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN si managerul de proiect

pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare extinderii grupului ținta ucenici la persoane peste 26
ani, cu identificarea de elemente specifice din legislația referitoare la ajutorul social, incadrarea in
grupe de varsta peste 26 ani etc.
Identificare si evaluare inițială societăți comerciale care vor fi solicitate pentru a prelua ucenici. Au
fost realizate fise de identificare a unor companii din localitățile apropiate de Coltau, pentru a fi
contactate de către beneficiar in vederea participării la programul de ucenicie. Au fost purtate
discutii telefonice cu reprezentanții diferitelor societăților comerciale in vederea participarii la
intalnirea organizata intre ucenici si potentiali angajatori in data de 26 Octombrie 2018.
Evaluare Anexa 17 in vederea identificarii grup tinta potential, analiza legislatie in domeniu, analiza
legislatie ajutor social. A fost analizata legislatia privind ajutorul social, legislatia actualizata
privind programul de ucenicie, au fost realizate selectii de persoane din anexa 17 privind grupul
tinta.

Vizita la beneficiarul de proiect: Intalniri cu reprezentantii primariei Coltau, A fost elaborata si
discutata nota informativa catre reprezentantul legal a beneficiarului cu rezultatele întâlnirii, analiza
posibilitatii de includere de noi candidati in grupul tinta de potentiali ucenici, au fost analizate
documentele existente in dosarele grupului tinta etc.
Actualizarea bazei de date cu angajatorii elaborata in luna Octombrie – 26 de societati;
Au fost realizate prospectarea, identificarea si contactarea potentialilor angajatori pentru a le
prezenta activitatea de ucenicie in cadrul proiectului;
Au fost facute PrtScr-uri la mesajele transmise potentialilor angajatori;
A fost intocmita o baza de date cu potentialii angajatori identificati, care au fost contactati in
vederea prezentarii activitatii de ucenicie din cadrul proiectului;

